
AM\878531PL.doc PE472.375v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2010/0275(COD)

27.9.2011

POPRAWKI
19 - 45

Projekt opinii
Alexander Alvaro
(PE469.719v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))



PE472.375v01-00 2/19 AM\878531PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\878531PL.doc 3/19 PE472.375v01-00

PL



PE472.375v01-00 4/19 AM\878531PL.doc

PL

Poprawka 19
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego i 
społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się taki samymi 
niezbędnymi usługami jak dostawa energii 
elektrycznej czy wody. Zakłócenia w 
świadczeniu tych usług mogą powodować 
znaczne szkody ekonomiczne, co wskazuje 
na znaczenie środków zwiększających 
ochronę i odporność, których celem jest 
zapewnienie ciągłości krytycznych usług. 
Zapewnienie bezpieczeństwa łączności i 
infrastruktury elektronicznej oraz usług 
elektronicznych, w szczególności ich 
integralności i dostępności, stanowi coraz 
większe wyzwanie. Budzi to rosnące 
obawy społeczeństwa, głównie ze względu 
na możliwość pojawiania się problemów 
wynikających ze złożoności systemu, 
błędów oraz ataków, które mogą mieć 
konsekwencje dla infrastruktury fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego i 
społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się taki samymi 
niezbędnymi usługami jak dostawa energii 
elektrycznej czy wody. Zakłócenia w 
świadczeniu tych usług mogą powodować 
znaczne szkody ekonomiczne i społeczne, 
co wskazuje na znaczenie środków 
zwiększających ochronę i odporność, 
których celem jest zapewnienie ciągłości 
krytycznych usług. Zapewnienie 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych, 
w szczególności ich integralności i 
dostępności, stanowi coraz większe 
wyzwanie. Budzi to rosnące obawy 
społeczeństwa, głównie ze względu na 
możliwość pojawiania się problemów 
wynikających ze złożoności systemu, 
błędów oraz ataków, które mogą mieć 
konsekwencje dla infrastruktury fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

Or. ro

Poprawka 20
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki.

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki. Siedzibą 
Agencji jest Heraklion na Krecie.

Or. el

Poprawka 21
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i Komisję różnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych. Niejednolite stosowanie 
tych wymogów może powodować 
nieskuteczność i tworzyć przeszkody na 
rynku wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych i
udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie i 
instytucje europejskie. Agencja może 
zaspokajać te potrzeby poprzez osiąganie i 
utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy 
specjalistycznej oraz pomaganie państwom 

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i Komisję różnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych. Niejednolite stosowanie 
tych wymogów może powodować 
nieskuteczność i tworzyć przeszkody na 
rynku wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych i 
udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie i 
instytucje europejskie. Agencja może 
zaspokajać te potrzeby poprzez osiąganie i 
utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy 
specjalistycznej oraz pomaganie państwom 
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członkowskim i Komisji, a w rezultacie 
środowisku przedsiębiorców, w spełnianiu 
wymogów prawnych i regulacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

członkowskim i Komisji, a w rezultacie 
środowisku przedsiębiorców, w spełnianiu 
wymogów prawnych i regulacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji
oraz w identyfikowaniu i rozwiązywaniu 
problemów z bezpieczeństwem sieci i 
informacji, przyczyniając się tym samym 
do sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. lt

Poprawka 22
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz 
promując wymianę dobrych praktyk.

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej oraz ochrony 
prywatności i danych osobowych, 
zapewniając m.in. wiedzę specjalistyczną i 
doradztwo oraz promując wymianę 
dobrych praktyk.

Or. ro

Poprawka 23
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
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elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz 
promując wymianę dobrych praktyk.

elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz 
promując wymianę dobrych praktyk.
Ponadto Agencja powinna służyć budowie 
zaufania z racji swojej niezależności, 
jakości oferowanego doradztwa i 
dostarczanych informacji oraz 
przejrzystości procedur i metod działania.

Or. lt

Poprawka 24
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii, 
do zapewnienia lepszej ochrony 
prywatności i danych osobowych oraz do 
rozwijania kultury bezpieczeństwa sieci i 
informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 25
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego. Agencja 
powinna pomagać Komisji i państwom 
członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego. Agencja 
powinna pomagać instytucjom 
europejskim i państwom członkowskim w 
zakresie dialogu prowadzonego przez nie z 
branżą w celu rozwiązywania problemów 
dotyczących bezpieczeństwa sprzętu i 
oprogramowania, przyczyniając się tym 
samym do realizacji wspólnego podejścia 
do bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. ro

Poprawka 26
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Agencja powinna wspierać 
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europejskie forum państw członkowskich 
(ang. European Forum for Member 
States, EFMS), ukierunkowane na 
pobudzanie dyskusji i wymianę dobrych 
praktyk w celu ustalenia wspólnych celów 
politycznych i priorytetów w zakresie 
bezpieczeństwa i odporności 
infrastruktury TIK, oraz odgrywać 
aktywniejszą rolę w jego pracy.

Or. lt

Poprawka 27
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi podmiotami państw 
członkowskich, wspierając w 
szczególności rozwój i wymianę dobrych 
praktyk i standardów w zakresie 
programów edukacyjnych i programów 
podnoszenia świadomości. Zwiększona 
wymiana informacji między państwami 
członkowskimi pomoże w realizacji tego 
rodzaju działań. Agencja powinna wspierać 
współpracę między publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi stronami na 
poziomie unijnym, częściowo poprzez 
promowanie wymiany informacji, 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości oraz programy edukacyjne i 
szkoleniowe.

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi niezależnymi 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich, wspierając w 
szczególności rozwój i wymianę dobrych 
praktyk i standardów w zakresie 
programów edukacyjnych i programów 
podnoszenia świadomości. Zwiększona 
wymiana informacji między państwami 
członkowskimi pomoże w realizacji tego 
rodzaju działań. Agencja powinna wspierać 
współpracę między publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi stronami na 
poziomie unijnym, częściowo poprzez 
promowanie wymiany informacji, 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości oraz programy edukacyjne i 
szkoleniowe.

Or. en

Poprawka 28
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Agencja powinna wspomagać 
państwa członkowskie i usługodawców w 
podnoszeniu ogólnych standardów 
bezpieczeństwa, tak aby wszyscy 
użytkownicy Internetu podjęli niezbędne 
kroki celem zapewnienia sobie osobistego 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

Or. lt

Poprawka 29
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić pełną realizację swoich 
celów, Agencja powinna współdziałać z 
organami odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie prawa i ochronę 
prywatności w celu podkreślenia i 
właściwego traktowania aspektów 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości. Przedstawiciele tych 
organów powinni stać się dla Agencji 
pełnoprawnymi zainteresowanymi 
stronami i powinni być reprezentowani w 
ramach jej Stałej Grupy Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron.

(25) Aby zapewnić pełną realizację swoich 
celów, Agencja powinna współdziałać z 
organami odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie prawa i ochronę 
prywatności oraz danych osobowych w 
celu podkreślenia i właściwego 
traktowania aspektów bezpieczeństwa sieci 
i informacji związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości. Przedstawiciele tych 
organów powinni stać się dla Agencji 
pełnoprawnymi zainteresowanymi 
stronami i powinni być reprezentowani w 
ramach jej Stałej Grupy Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron.

Or. ro

Poprawka 30
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Realizacja zadań przez Agencję nie 
powinna ograniczać kompetencji ani też 
nie powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
oraz Komitetowi ds. Łączności, o którym 
mowa w dyrektywie 2002/21/WE, 
europejskim i krajowym organom 
normalizacyjnym oraz Komitetowi 
Stałemu określonemu w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę dostarczania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, a także zasad dotyczących 
usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również organom nadzorczym państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

(27) Realizacja zadań przez Agencję nie 
powinna ograniczać kompetencji ani też 
nie powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
oraz Komitetowi ds. Łączności, o którym 
mowa w dyrektywie 2002/21/WE, 
europejskim i krajowym organom 
normalizacyjnym oraz Komitetowi 
Stałemu określonemu w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę dostarczania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, a także zasad dotyczących 
usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również niezależnym organom nadzorczym 
państw członkowskich w odniesieniu do 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych.

Or. en

Poprawka 31
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 

1. Agencja pomaga Komisji, pozostałym 
instytucjom Unii, Parlamentowi 
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prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Europejskiemu i państwom członkowskim 
w spełnianiu wymogów prawnych i 
regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji określonych w 
obwiązujących i przyszłych przepisach 
unijnych, przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 32
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

1. Agencja pomaga Komisji, Radzie, 
Parlamentowi Europejskiemu i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, a także 
ochrony prywatności i danych osobowych
w ramach obwiązujących i przyszłych 
przepisów unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 33
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
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określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

określonych w obowiązujących i 
przyszłych przepisach unijnych, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewniając najwyższe 
standardy ochrony danych w dziedzinie 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 34
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomaga Komisji, na jej wniosek lub z 
własnej inicjatywy, w opracowywaniu 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając jej doradztwo i opinie oraz 
analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

a) pomaga Komisji, na jej wniosek lub z 
własnej inicjatywy, w opracowywaniu 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając jej doradztwo i opinie oraz 
analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz w 
zakresie ochrony prywatności i danych 
osobowych, w szczególności w środowisku 
online;

Or. ro

Poprawka 35
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
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państwami członkowskimi i Komisją w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie;

państwami członkowskimi i instytucjami 
Unii w zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków na rzecz zapobiegania 
problemom związanym z bezpieczeństwem 
sieci i informacji, wykrywania ich oraz 
reagowania na nie, w sytuacjach gdy ma to 
skutki transgraniczne;

Or. en

Poprawka 36
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami 
europejskimi, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie;

d) na podstawie informacji dostarczanych 
przez państwa członkowskie i instytucje 
Unii zgodnie z przepisami unijnymi i 
krajowymi i w myśl prawa unijnego 
utrzymują stałą wiedzę na temat bieżącego 
stanu bezpieczeństwa sieci i informacji w
Unii, z korzyścią dla państw 
członkowskich i instytucji Unii; 

Or. en

Poprawka 37
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
dobrych praktyk i norm;

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami regulacyjnymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
dobrych praktyk i norm, jak też propaguje 
i gwarantuje ich pełną niezależność;
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Or. en

Poprawka 38
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie,
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
dobrych praktyk i norm;

e) wspiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi oraz między 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w Unii, 
między innymi ułatwia dialog i wspiera 
wysiłki w zakresie opracowywania i 
wymiany dobrych praktyk, promuje 
wymianę informacji i podnoszenie 
świadomości oraz ułatwia opracowywanie 
i wprowadzanie europejskich i 
międzynarodowych norm dotyczących 
zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa 
produktów, sieci i usług elektronicznych;

Or. en

Poprawka 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspiera organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa i organy sądowe –
na ich wniosek lub z własnej inicjatywy –
oferując wiedzę fachową z zakresu 
zwalczania cyberprzestępczości i 
reagowania na incydenty cybernetyczne; 
Agencja nie wszczyna jednak konkretnych 
dochodzeń w sprawach karnych, takich 
jak dochodzenia w zakresie 
cyberprzestępczości czy ekspertyzy z 
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dziedziny informatyki śledczej, ani nie jest 
rutynowo wzywana do świadczenia 
pomocy operacyjnej organom 
odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa 
i organom sądowym; 

Or. en

Poprawka 40
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspiera organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa i organy sądowe –
na ich wniosek – oferując wiedzę fachową 
z zakresu zwalczania cyberprzestępczości i 
reagowania na incydenty cybernetyczne;

Or. en

Poprawka 41
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

i) wspiera instytucje Unii i organy 
ustanowione na mocy prawa unijnego w 
podejmowanych przez nie wysiłkach na 
rzecz rozwijania potencjału w zakresie 
wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
zapobiegania im i reagowania na nie;

Or. en
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Poprawka 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zespoły reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT)
1. Agencja wspiera zespoły reagowania na 
incydenty komputerowe (CERT) na 
poziomie krajowym i unijnym oraz 
ustanowienie i działanie sieci tych 
zespołów krajowych i unijnych, w tym 
europejskiej grupy rządowych zespołów 
CERT. W celu dopilnowania, by każdy 
krajowy i unijny zespół CERT dysponował 
wystarczająco zaawansowanym 
potencjałem, zaś potencjał ten w możliwie 
największym stopniu odpowiadał 
potencjałowi najbardziej 
zaawansowanych zespołów CERT, 
Agencja pomaga w porównywaniu 
poziomu zespołów i propaguje dialog i 
wymianę informacji oraz sprawdzonych 
rozwiązań między zespołami a europejską 
grupą rządowych zespołów CERT. 
Agencja propaguje i wspiera współpracę 
między odpowiednimi krajowymi i 
unijnymi zespołami CERT w przypadku
incydentów, w które, choćby potencjalnie, 
zaangażowanych jest kilka z nich.
2. Agencja ułatwia kontakty i wymianę 
informacji oraz sprawdzonych rozwiązań 
z odpowiednimi państwowymi lub innymi 
zespołami CERT, grupami i forami w 
krajach trzecich.
3. Agencja pełni rolę organu 
koordynującego zespoły CERT na 
szczeblu UE.

Or. en



PE472.375v01-00 18/19 AM\878531PL.doc

PL

Poprawka 43
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy jest 
wzywany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

Or. en

Poprawka 44
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Agencji spełnia następujące 
wymagania:
a) usytuowana jest w oddzielnym budynku 
przeznaczonym wyłącznie na potrzeby 
Agencji i będącym własnością samej 
Agencji lub przez nią dzierżawionym;
b) zapewnia najwyższe standardy 
bezpieczeństwa fizycznego i 
bezpieczeństwa danych;
c) stanowi najbardziej opłacalne 
rozwiązanie.

Or. en
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Poprawka 45
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres działania skreślony
Agencję ustanawia się na okres pięciu lat, 
począwszy od dnia […] r.

Or. lt


